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Abstract

Solar tracker

Jimmy Karlsson

We are facing a climate crisis, and the world needs to generate electricity in more
climate neutral ways. One alternative is to use solar energy. The highest efficiency can
be achieved if the surface normal is pointed towards the sun, instead of just having it
stationary. To solve this, people make a system called a solar tracker. 
In this project a prototype of a solar tracker is made, which can follow the sun in any
direction. The solar tracker consists of a mechanical structure, two DC-motors that
move the structure, and a microcontroller that implements the regulator to control
the motors. All the mechanical parts were constructed and then printed using a
3D-printer. Manual control was implemented for making troubleshooting and testing
easier. The electrical system is soldered on an experimental board and then mounted
with the motor driver and mechanical construction on a bottom structure.
There are a few interesting things that could be further developed. One is to
implement sensors at the start point and end point of the sun tracking so that the
tracker can return to the starting point after the sunset. It would be interesting to
scale up the construction a bit and make some more useful measurements on larger
panels to see if the system is energy effective enough to be useful; to make some
outdoor tests and see how the sensors and control system work in a real-world
environment; and to investigate and eventually develop its ability to adapt to cloudy
weather.
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Sammanfattning 
 

Eftersom vi står inför en stundande klimatkris behöver världen ställa om från användandet 
av fossila källor för att generera elektricitet, till mer klimatneutrala sådan. Ett av dessa 
alternativ är solceller. De används redan idag världen över och blir allt vanligare. Eftersom en 
solcells effektivitet starkt beror på ifrån vilken vinkel som solen skiner på den finns det stora 
vinningar att göra om man kan rikta den mot solen hela dagen, och inte bara ha den fast 
monterad. Man brukar kalla ett sådant här system för en solföljare. Det kommer dock med 
vissa komplikationer, en konstruktion och ett styrsystem av något slag måste designas och 
implementeras. Vilket tillför både kostnader och vissa risker för driften.  

Syftet med det här projektet är att bygga en konstruktion för en prototyp av en solföljare 
med ett tillhörande styrsystem som ska implementeras på en mikrokontroller. Målet för 
systemet är att det ska kunna följa solen med hjälp av sensorer och ha rörelsefrihet så att 
det skulle göra det i alla riktningar och där med kunna användas runt om på hela jorden. 
Projektet kommer inte att kolla på några effekter levererade från solcellerna eller göra några 
fälttester utomhus, utan de tester som utförs sker i labbmiljö.  

En Arduino Nano användes som mikrokontroller och en färdig motordrivare styrde via 
Arduinon de två dc-motorerna som riktade runt panelerna mot en ljuskälla. Alla de 
mekaniska delarna som sammankopplade motorer med paneler och sensorer gjordes med 
en 3D-skrivare, där alla delarna designades i en CAD-mjukvara. Även en manuell styrning av 
konstruktionen implementerades i systemet för att underlätta tester och felsökningar. Det 
elektriska systemet löddes fast på ett experimentkort som fästes tillsammans med 
motordrivaren och hela solföljarens konstruktion på en bottenplatta.  

Systemet fungerade bra och uppfyllde målet med att kunna följa en ljuskälla runt om i alla 
vinklar på ett stabilt och tillfredsställande sätt. Ett test på utspänningen från panelerna 
gjordes och även det visade på att panelerna blev riktade i rätt riktning runt om hela 
rörelsespannet.  

Det finns en del saker som skulle vara intressanta att utveckla vidare och testa i systemet. 
Att använda sig av någon form av ändpunktssensorer för att både kunna låta den gå i vila 
över nätterna men också kunna återvända till en startpunkt för att inte missa något av ljuset 
nästkommande morgon. Det skulle också förhindra att kablar från sensorer och motorer inte 
skulle riskera att lindas in. Att skala upp den mekaniska konstruktionen för att kunna göra 
mer realistiska tester för om systemet är energieffektivt nog för att vara värt att 
implementera. Att utföra ett längre test utomhus i en verklig miljö skulle också vara väldigt 
intressant för att se om styrsystemet klarar av att följa solen i fält.  Att undersöka och 
eventuellt utveckla dess förmåga att hantera olika molntäcken som skulle kunna störa 
styrsystemet.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

De pågående klimatförändringarna som är en följd av människans utsläpp av växthusgaser 
gör att vi snabbt måste förändra vårt sätt att generera elektricitet till mer förnyelsebara 
källor [1]. En del i pusslet för att generera elektricitet utan utsläpp av växthusgaser är att 
använda sig av solceller, de används redan idag runt om i världen, och användandet ökar. 
Solcellerna använder sig av ljuset från solen för att omvandla solenergin till elektrisk energi. 
Solceller går att använda i hela världen. Dock skiljer sig effektiviteten åt mellan olika platser 
på jorden. Skillnaden beror på antalet soltimmar, vinkeln som solen strålar in i, men även 
andra faktorer [2]. Generellt monterar man solpaneler på antingen en fast konstruktion eller 
så använder man sig av en så kallad solföljare [3] se figur 1.1 nedan.  

 
Figur 1.1 Här kan man se ett exempel på hur solföljare kan se ut när de är monterade. [4] 

En solföljare är en konstruktion som är gjord för att följa solens bana och rikta dess last så 
direkt mot solen som möjligt. För att bygga en solföljare behövs det ett styrsystem som 
sköter all data som behöver behandlas och senare också styr konstruktionen i den riktning 
som solen strålar in ifrån. Dessa uppgifter sköts av en dator, ofta någon slags 
mikrokontroller. Nu för tiden finns det många små billiga mikrokontroller som kan hantera 
ganska avancerade system. Det finns fördelar och nackdelar med både typerna av system. 
Det fasta systemets nackdelar är uppenbarligen att det inte hela tiden kan vara riktad i den 
effektivaste vinkeln mot solen där man kan få ut mesta möjliga effekt. Några fördelar är dock 
att det både är billigare och enklare att implementera ett sådant system, samt att det inte 
kräver lika mycket underhåll som ett automatiserat system som följer solen. Men kan man 
bygga ett billigt och tillförlitligt automatiskt system kommer det att betala sig.  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet är att konstruera och bygga ett styrsystem runt en mikrokontroller, samt en 
tillhörande prototyp av en solföljare. Systemet ska kunna följa solens bana från det att solen 
går upp tills att den går ner. Konstruktionen ska vara utformad på sådant vis att dess 
rörelsefrihet och styrsystem ska kunna implementeras runt om hela världen; alltså klara 
vilken solbana som helst.  

1.3 Uppgifter och metodik 

Metoden som styrsystemet ska utgå ifrån är att med hjälp av sensorer kunna identifiera vart 
solen befinner sig. Sensorernas data ska behandlas av någon slags mikrokontroller som kan 
bearbeta signalerna och med hjälp av den informationen i sin tur styra motorer som riktar in 
solpanelerna mot solen. Uppgifterna i detta projekt blir att välja sensorer som fungerar för 
ändamålet, välja motorer som klarar av att förflytta konstruktionen och även välja en 
mikrokontroller som kan hantera all data samt styra motorerna. Även den mekaniska 
konstruktionen ska designas och tillverkas för att kunna bygga ihop ett fungerande system. 

Projektet kommer inte att kolla på effektförbrukningen av systemet och inte heller 
effektleveransen från solpanelerna. Detta då systemet endast kommer att vara en prototyp 
för framförallt styrsystemet. Sådana tester skulle inte heller ge någon användbar information 
i relation till konstruktionens och solpanelernas storlek. Det kommer inte heller utföras 
några fälttester på systemet utan endast tester i laboratoriemiljö.  

 
2 Teori  
2.1 Solceller och solpaneler 

2.1.1 Solceller 

Solceller bygger på den fotovoltaiska effekten. Det betyder att då ett halvledarmaterial blir 
utsatt för ljus genereras fria elektron-hål-par som kan röra sig fritt. Ett elektron-hål-par 
bildas då energin från ljuset som träffar materialet får en elektron att nå en högre 
energinivå, och den kan då röra sig fritt. Platsen där elektronerna har befunnit sig kallas hål 
och kan ses som positiva laddningar, medan elektronerna ses som negativa laddningar. 
Detta i sig är inte tillräckligt för att man ska kunna dra en ström från materialet då elektron-
hål-paren i snitt inte rör sig så långt ifrån varandra. Vad man gör när man bygger en solcell är 
att använda sig av en så kallad p-n-övergång. Det betyder att man använder sig av två 
dopade material, ett som är n-dopat och ett som är p-dopat. Man placerar dem sen i kontakt 
med varandra. Ett n-dopat material är ett material där man dopat det med ett annat 
material så att det finns ett överflöd av negativa laddningsbärare, det vill säga elektroner, 
det blir då negativt laddat. Ett p-dopat material betyder att man istället tillför ett störämne 
som gör att det bildas positiva laddningsbärare eller hål, som motsvarar en positiv laddning. 
Detta gör att materialet blir positivt laddat. Placerar man sen dessa två dopade material i 
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kontakt med varandra så kommer det att bildas ett så kallat utarmningsområde i mellan 
dem, se figur 2.1. Det beror på att i det området kommer majoritetsladdningarna att röra sig 
i motsatt riktning. Det gör att det kommer bildas en positiv laddning i den n-dopade 
regionen och en negativ laddning i den p-dopade regionen. Jämvikt nås när de laddningar 
som rör sig motsätts av det elektriska fältet som uppstår mellan områdena.   

 

 
Figur 2.1. Här kan man se utarmningsområdet (depletion zone) som skapas då man placerar ett p-dopat och ett n-dopat 

material vid varandra [2]. 

När man nu låter solen träffa det n-dopade materialet och tränga ner till utarmningsområdet 
skapas det nya elektron-hål-par där och rörliga laddningar uppkommer. Eftersom det nu 
finns ett elektriskt fält närvarande kommer det att tvinga laddningar ut ur 
utarmningsområdet. De negativa laddningarna tvingas då till den n-dopade sidan och hålen 
tvingas till den p-dopade sidan. Detta leder till att det bildas en potentialskillnad mellan 
områdena. Kopplar man nu på en last mellan områdena kommer en ström att kunna gå [5]. 
Mängden elektricitet som en solcell genererar är direkt beroende av hur mycket ljus som 
träffar panelen.  

2.1.2 Solpaneler 

Solpaneler utgörs av flera små solceller som kopplas samman för att antingen få en högre 
spänning eller en högre strömstyrka. Dessa fäster man ofta ihop i någon slags 
stålkonstruktion för att det ska vara hållbarare och enklare att hantera, se figur 2.2 nedan.  
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Figur 2.2 Här kan en solpanel ses. Den består av flera små solceller sammankopplade till en större panel. [4] 

Man kan montera en solpanel i en fast konstruktion. Men som beskrivet i 2.1.1 så beror 
effekten ut ur en solpanel på hur mycket ljus som träffar panelen. Och eftersom solen rör sig 
under hela dagen kommer vinkeln som solens strålar träffar med att konstant förändras 
under en dag. Solens bana är också olika för olika tider på året, vilket också påverkar hur 
mycket ljus som träffar en panel. Och detta leder i sin tur till att mindre ljus kommer att nå 
utarmningsområdet på en fast monterad panel. Detta leder i sin tur till att panelen levererar 
mindre effekt. 

2.2 Solföljare  

För att utvinna elektricitet ur en solpanel är inte en solföljare nödvändig, men man får då 
inte ut lika mycket energi från panelen som vid användandet av en solföljare. Eftersom 
solpanelens vinkel mot solen är avgörande för hur mycket effekt man kan ta ut från den 
kommer en fast solpanel inte att leverera sin fulla potential under en dag eftersom solen rör 
sig. Solens bana ändras också under året, så att välja en optimal vinkel för en fast panel för 
sommaren kommer inte vara samma optimala vinkel för vintermånaderna. Då kan man 
istället använda sig av ett system som följer solens bana under dagen och därmed riktar 
panelerna i den optimala vinkeln mot solen hela tiden. En solföljare behöver inte heller 
riktas rakt vinkelrätt mot solen för att ge stora vinster, utan även om den är vinklad fel ger 
det fortfarande 98,5% av effekten som när det är rakt riktad. Men även om en solföljare ökar 
effektiviteten av en panel så kommer den med några nackdelar som man måste ha med i 
sina beräkningar när man väljer vilket system man ska använda sig av, kostnaden för själva 
systemet, energiförbrukning, underhåll och tillförlitlighet. I figur 2.3 nedan kan man se en 
graf över energiuttaget från två solcellssystem, ett system med en fast panel och ett med ett 
två-axlat system.  
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Figur 2.3. Jämförelse av solstrålning för en fast panel monterad i 32 graders lutning och en solföljare med två axlar. På y-

axeln kan visas energi i megajoule och på x-axeln klockslag [3]. 

 

De vanligaste typerna av solföljare brukar klassificeras i två grupper, passiva och aktiva. De 
passiva är mekaniska och är baserade på värmeexpansion av olika material eller 
minnesmetaller. De driver då ställdon som jobbar emot varandra och är balanserade då de 
utsätts för samma ljus. Passiva följare är mer simpla än aktiva följare men har problem att 
fungera under vissa förhållanden, till exempel vid kalla temperaturer. De aktiva är däremot 
elektriskt styrda och använder sig antingen av optiska sensorer eller är tidsinställda. De 
tidsinställd använder sig av data som samlats in om solens bana och flyttar sig längs den 
förutbestämd banan under dagen. Den sensorbaserade systemen använder ofta olika typer 
moduler som skuggar sensorerna baserat på varifrån solens strålar faller mot panelen. I figur 
2.4 nedan kan ett exempel på en sådan modul ses där man ser hur solens instrålning 
kommer att påverka sensorerna olika. När solen flyttar på sig över himlavalvet kommer 
modulen att skugga vissa av sensorerna. Styrsystemet läser sedan av sensorerna skillnader 
och gör beräkningar för att avgöra i vilken riktning som panelerna ska riktas [3]. 
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Figur 2.4. Här kan man se hur solens strålar träffar en modul med sensorer på. Skuggning gör att sensorerna får olika 

värden och man kan därmed räkna ut hur solföljaren ska riktas [3]. 

 

2.3 Reglerteknik 

Reglerteknik brukar definieras som läran om automatiska system och speciellt läran om 
återkopplade automatiska system. Ett automatiskt system är ett system som kan sköta sig 
själv utan mänsklig övervakning. De flesta reglersystem är på något vis återkopplade och det 
innebär att man mäter de variabler som man vill reglera och på så vis kan bestämma en 
given styrsignal utifrån dessa. Reglerenheten i ett reglersystem består ofta av någon slags 
mikrodator som tar in de uppmätta variablerna och med hjälp av algoritmer beräknar ett 
lämpligt värde för styrsignalen. Styrsignalen reglerar som sedan objektet. Ett generellt 
blockschema för ett reglersystem kan ses i figur 2.4 nedan. 

 
Figur 2.4 Ett generellt blockschema för ett återkopplat reglersystem. Här kan man se att börvärdet tas emot av någon slags 

givare. Det jämförs sedan med ärvärdet och bildar då felsignalen. Den i sin tur skickas in i regulator som behandlar 
felsignalen och skickar ut ett beräknat värde till styrdonet som i sin tur regler processen, även kallat reglerobjektet.  

 

Några viktiga egenskaper man brukar prata om när det kommer till reglersystem är stabilitet 
och snabbhet. Stabilitet hos ett system är förmågan att klarar störningar utan att utsignalen 
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skenar och gör systemet instabilt. Ett system som anses klara av detta brukar benämnas som 
ett stabilt system. Motsatsen till ett stabilt reglersystem är ett instabilt. Dock är det så att 
alla återkopplade reglersystem brukar kunna bli instabila med fel typ av regulator. Med 
snabbhet menar man hur snabbt ett system kan klara av att få processen att nå börvärdet 
efter en förändring. Ett mått som ofta används för att mäta snabbhet i reglersystem är 
stigtid. Stigtiden är per definition hur lång tid det tar för utsignalen att gå från 10% av värdet 
den ska ha, till 90% av det värdet. Snabbhet och stabilitet är två parametrar som egentligen 
motverkar varandra. Desto snabbare ett system är, desto större risk är det att det blir 
instabilt. Så man måste hitta en balans mellan snabbhet och stabilitet.  

Det finns olika typer av regulatorer som passar till olika typer av system. De har alla sina 
fördelar och nackdelar. De vanligaste typerna är tvålägesreglering, flerstegsreglering, 
proportionell reglering, integrerande reglering, deriverande verkan och PID-reglering.   

Tvålägesreglering brukar klassas som den simplaste typen av reglering och fungerar genom 
att styrsignalen kan anta två värden. Det som avgör vilket av värdena den antar är om 
felsignalen, alltså skillnaden mellan börvärde och ärvärde är positiv eller negativ. Det 
negativa med tvålägesreglering är den ofta inte blir lika noggrann som andra typer av 
reglering. Detta beror på att den lätt kan bli så att styrsignalen hamnar i svängningar kring 
börvärdet och aldrig stabiliserar sig. Flerstegsreglering påminner om tvålägesreglering men 
där kan man använda sig av flera olika nivåer av styrsignalen istället för bara av och på. Man 
kan tillexempel ha olika steg av på, men även en signal som är av. [6] 

Proportionell reglering fungerar som namnet antyder, att styrsignalens storlek är 
proportionerlig mot felet. Det ger en mjukare reglering jämfört med de två tidigare typerna 
av reglering då den inte tvärt går mellan de olika värden på samma sätt.  Oftast används 
också en förstärkning av felet för att anpassa styrsignalen till reglerobjektet. Sambandet för 
proportionell reglering ges av 

 

u = u0 + Ke    (2.1) 

 

Där u är styrsignalen och u0 styrsignalens värde då felet är noll. K är förstärkningen av felet e. 
Integrerande reglering är att utsignalen är integralen av felet över tid. För att en process ska 
kunna eliminera kvarstående fel måste den innehålla en integrerande del. Den integrerande 
delen kan beskrivas som  

 

u(t) = !
"

 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡)
*    (2.2)

  

Där T är hastigheten som man integrerar och t är tiden man integrerar över. Deriverande 
verkan fungerar på så vis att utsignalen helt enkelt påverkas av derivatan av felet. Så om 
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felet sker snabbt kommer det att ge en stor utsignal. Deriverande verkan har följande 
samband [6]. 

u(t) = TD +,())
+)

    (2.3) 

 

Där TD är en konstant som säger vilken tid man deriverar över. Den deriverande delen 
används aldrig ensam utan bara som komplement till andra regleringar. Den används för att 
stabilisera snabba förflyttningar. Det finns olika kombinationer av ovanstående 
reglermetoder, PD-reglering där man kombinerar den proportionella delen med den 
deriverande delen. PI-reglering, där man samkör den proportionella delen med den 
integrerande. Och till sist kan man också kombinera alla tre delar till en så kallas PID-
reglering [6]. 

 
3 Metod och utförande 
3.1 Hårdvara 

Under konstruktionen av systemet användes en del hårdvara. I delarna nedan kommer 
hårdvaran som användes i systemet att beskrivas och även till en viss del hur den fungerar. 

3.1.1 Arduino Nano 

En mikrokontroll är en enchipdator med en CPU, ett minne och programmerbara ingångar 
och utgångar. Mikrokontrollers är gjorda för inbyggda applikationer och används i mycket 
produkter så som bilar, fjärrkontroller och mycket mer [7]. 

Arduino Nano är en mikrokontroll baserad på IC-kretsen AtMega328. Den har 8st analoga 
ingångar och 14st digitala in/utgångar varav 6 stycken av dem kan generera PWM-signaler. 
Klockfrekvensen till CPU:n kommer från en kvartskristall och ligger på 16Mhz.  

Arduino har ett eget IDE (Integreted Development Environment) där man skriver koden till 
sin mikrokontroll. Programmeringsspråket man använder sig av är en slags kombination av 
de klassiska språken C och C++.  

Det här kortet valdes för systemet med tanke på dess många analoga och digitala analoga 
mätpinnar. 

3.1.2 Motordrivare L298N 

För att driva en DC-motor med hjälp av en mikrokontroll används ofta en så kallad 
motordrivare. Eftersom motorn ofta kräver mer ström än vad en mikrokontroll kan leverera 
så använder man sig av en motordrivare som är kopplad till en extern kraftkälla. Hastighet 
och riktning styrs sedan från mikrokontrollen via drivaren. En motordrivare är ofta uppbyggd 
kring en H-brygga som används för att kunna driva en DC-motor i olika riktningar utan att 
koppla om den. Generellt är en H-brygga en ganska simpel konstruktion med fyra olika 
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komponenter som kan öppnas eller stängas med motorn i mellan dessa, ofta används FET-
transistorer. I figur 3.2 nedan kan en klassisk H-brygga-konstruktion ses.  

 
Figur 3.2. Ett exempel på en H-brygga med fyra stycken transistorer här benämnda Q1, Q2, Q3, Q4 kopplade kring en motor 

i mitten. Innanför transistorerna kan också fyra dioder ses, som är där för att skydda motorerna.  

 

Toppen av kretsen kopplas till strömförsörjningen och botten är kopplad till jord. För att sen 
köra motorn i en riktning låter man öppna till exempel Q1 i toppen till vänster och Q4 i 
botten till höger. Då kommer det gå en ström från strömförsörjningen genom motorn och 
ner till jord. Låter man istället Q3 upp till höger och Q2 nere till vänster vara öppna kommer 
strömmen gå i motsatt riktning genom motorn, vilket leder till att den snurrar åt andra hållet 
[8]. 

För att styra hastigheten på motorn använder man sig ofta av pulsbredsmodulering eller 
PWM som det ibland kallas. Det är ett smidigt sätt att variera en spänning genom att slå av 
och på den väldigt fort. Man pratar om två olika parametrar vid pulsbredsmodulering, 
cykeltid och tillslagstid. Cykeltiden är ett fast värde som bestäms av användare och är tiden 
för varje puls. Tillslagstiden är tiden som pulsen är på under cykeltiden. Och genom att 
variera tillslagstiden kommer den upplevda spänningen hos lasten att vara ett medelvärde 
av tiden den är på och tiden den är av i relation till spänningsnivån på pulsen då den är på. I 
figur 3.3 nedan kan en PWM-signal ses med olika långa tillslagstider och dess effekt ses [6]. 
En FET-transistor kan reglera hur mycket ström som släpps igenom. Det görs genom att man 
ansätter olika spänning till transistorn och man kan på så sätt styra farten på motorn. 
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Figur 3.3. Här kan en PWM-signal ses med olika långa tillslagstider. Insignalen är på 5V och utsignalen får olika spänning 

utifrån hur lång tillslagstiden är. Till exempel kan man se att vid en tillslagstid på 75 % av cykeltiden då inspänning är 5V ger 
en signal på 3,75 V ut, dvs 75 % av inspänning. 

 

I detta fallet användes ett färdigt modulkort med en motordrivare som heter L298N från 
Velleman. Den kan drivas med spänningar från +5 V till +35 V och leverera en ström på 
maximalt 2 A men den maximala effekten är 35 W. Den kan också driva två motorer från 
samma kort. Det här drivarkortet valdes till projektet på grund av att det kunde styra två 
motorer från samma kort. Men även på grund av att det ansågs kompatibelt med Arduinon. 

 

3.1.3 Ljussensor 

För att upptäcka ljus finns det olika typer av sensorer, bland annat fotodioder och 
fototransistorer. En annan vanlig komponent som används för att upptäcka ljus är 
fotoresistorer. De fungerar genom att resistansen i resistorn ändras efter hur mycket ljus 
den utsätts för. Ljuset som träffar resistorn exciterar elektroner från materialet som ger en 
ökad konduktivitet [9]. I projektet användes en resistor av typen PDV-P8001 tillverkad av 
API. I figur 3.4 kan ett exempel av en fotoresistor ses.  

 
Figur 3.4. Fotoresistor. 
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Den här sensorn valdes till projektet på grund av det via en variabelomvandling är lätt att 
mäta en variabel spänning över den. Och detta i sin tur är väldigt lätt att läsa av med hjälp av 
Arduinon.  

3.1.4 Motorer och snäckväxel 

I projektet användes två stycken dc-motorer med varsin tillhörande snäckväxel. De har en 
märkspänning på 12 V och har en hastighet på 40 rpm utan last. Figur 3.5 visar en av 
motorerna med växellådan monterad. 

 

 
Figur 3.5. En av dc-motorerna som användes för att styra solföljaren. 

 

En snäckväxel är en cylindrisk spiralformad växel med en eller flera gängor. En av delarna 
kallas snäckskruv och kan liknas vid en skruvgänga. Den andra delen, snäckhjulet, är ett slags 
kugghjul med kuggarna skurna så att det alltid är kontakt mellan kuggarna och snäckskruven.  

Detta innebär att om kugghjulet snurrar kommer också snäckskruven att snurra. En 
snäckväxel har generellt hög utväxling och kan uppnå en växelratio på 360:1 även om det 
vanligen ligger i spannet mellan 3:1 och 100:1. En fördel för många applikationer är att 
snäckväxeln självlåser och inte snurrar tillbaka om den inte drivs tillbaka. Alltså kan den bara 
drivas framåt av att man till exempel driver motorn som växeln är kopplad till [10]. 
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Figur 3.6. Här kan ett enkelt exempel av en snäckväxel ses [9]. 

 

 

3.2 Mekanisk Konstruktion 

Solföljarens konstruktion byggdes så att en motor sitter i botten och driver rotationen kring 
den vertikala axeln i horisontell ledd, så kallad gir-ledd. Den andra motorn är placerad 
liggande på en balk som i sin tur är fäst i den nedre motorn. Den motorn sköter rotationen 
för att vinkla panelerna. De mekaniska delarna av solföljaren gjorde främst med hjälp av 
delar som konstruerats i en CAD-mjukvara och sedan blivit utskrivna i en 3D-skrivare. För att 
få en stabil grund fästes den nedre motorn i en bottenplatta av trä genom att skruvas fast i 
den.  

Till motorerna skapades ett fäste som kunde monteras på axeln från växellådan och sedan 
fästas med en skruv. Fästet har också skruvhål för vidare montering. Fästet till motorerna 
kan ses i figur 3.7. 
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Figur 3.7. Motorfäste som användes för att kunna montera balkar och vinklar till motorerna.  

 

Sedan gjordes en balk att fästa på den nedre motorn. Detta gjordes för att få upp den andra 
motorn en bit över marken och även för att kunna fästa plattan där solpanelerna ska sitta. 
Den designades för att passa på motorfästet. Balken kan ses i figur 3.8. 

 
Figur 3.8. Balken som användes för att kunna hålla den övre motorn. 
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För att sedan montera den andra motorn upp på balken användes en vinkel som kunde 
skruvas på balken. Vinkeln hade skruvhål för infästning i motorn och även en öppning för att 
lämna plats till axeln från växellådan. Vinkeln kan ses i figur 3.9 nedan. 

 
Figur 3.9. Vinkeln för att montera den övre motorn på balken. 

 

Sedan fästes ett likadant motorfäste som på den nedre motorn även på den övre. Och för att 
kunna placera solpanelerna högst upp så användes en sista vinkel som monterades på den 
övre motorn, och den vinkeln kan ses i figur 3.10. 

 

 
Figur 3.10. Vinkel som fästes i den övre motorn för att kunna montera solpanelerna högst upp. 
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För att sensorerna ska skuggas olika då solen intar olika infallsvinklar designades en hållare. 
Den är gjorde med en krysskonstruktion där varje sensor placeras i varsin vinkel. Hållaren 
kan ses i figur 3.11 nedan.  

 
Figur 3.11. Hållaren för sensorerna. En sensor placerades i varje vinkel av hållaren. 

Alla delar monterades sedan ihop med hjälp av skruvar och muttrar. Solpanelerna fästes på 
en plexiglasskiva med hjälp av superlim. Plexiglaset fästes i sin tur på den översta vinkeln 
som hade monterats på den övre motorn.  

3.3 Elektrisk konstruktion 

Den elektriska konstruktionen byggdes på ett så kallat experimentkort där motstånd, 
knappar och Arduinon löddes fast. Motordrivaren monterades på bottenplattan för hela 
konstruktionen och sensorerna fästes högst upp i hållaren som sitter vid solcellerna. 
Knapparna till den manuella körningen av systemet löddes fast till experimentkortet och 
kablar löddes ihop med Arduinon. Knapparnas ena pol kopplades till jord och den andra till 
varsin digital ingång på Arduinon. De digitala ingångarna använder Arduinos inbyggda ”pull-
up”-resistorer vilket gör att de läser av en hög signal i normaltillstånd. Om en av knapparna 
trycks ner kommer den att koppla ingången till jord och en låg signal kommer att läsas av på 
Arduinon. Kopplingarna mellan Arduinon och motordrivaren gjordes med kopplingskablar 
som inte löddes fast utan monterades på stift. Sensorerna löddes med ena sidan till jord och 
andra sidan till varsin resistor som i sin tur var kopplad till 5 V. För att få ut mätvärden från 
sensorerna gjorde mätningen mellan sensorerna och resistorerna. Alltså när ljuset träffar en 
sensor sjunker dess resistans och därmed också spänningen över den. Ett kopplingsschema 
över kretsen kan ses ned i figur 3.11. 
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Figur 3.11. Kretsschema över hela det elektriska systemet som solföljaren körs med. Man kan i nedre vänstra hörnet se hur 

knapparna som sköter den manuella kontrollen är kopplade till jord på ena sidan och sedan till varsin digital ingång på 
Arduinon. Ovanför dem kan man se hur motordrivaren är kopplad till Arduinon och även till motorerna. Till höger går det att 

se kopplingarna för sensorerna och även spänningsmätningen från solpanelerna.  

 

3.4 Styrsystem 

Reglersystemet för solföljaren är uppbyggt kring en Arduino som tar in data från 
mätsystemet, behandlar den och sedan skickar den vidare till motordrivaren. Även en 
manuell styrning av systemet applicerades för att kunna utföra tester och felsökningar. Ett 
övergripande flödesschema av systemet kan ses i figur 3.12.  
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Figur 3.12. Här kan en översikt av styrsystemet ses. Där kan man se hur mikrokontrollen tar in värden från antingen 

ljussensorerna eller den manuella kontrollen. Den behandlar sedan dessa för att kunna skicka en signal till motordrivaren. 
Motordrivaren skickar sedan signaler till angiven motor som i sin tur flyttar panelerna i riktning mot ljuskällan. 

 

Mätsystemet byggdes upp på så vis att ljussensorerna seriekopplades med varsin resistor på 
8.2 kΩ. En matning på 5 V sattes mot resistorn och ljussensorn kopplades mot jord. Sedan 
gjordes mätningarna över ljussensorn. Kopplingarna kan ses i figur 3.13.  

 

 
Figur 3.13. Visar kopplingarna för resistorerna och ljussensorerna. Det går också se kablarna som går mot Arduinon för 

mätning av spänningen mellan varje resistor och ljussensor. 
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Efter att mätningarna har gjorts skickas de in i Arduinon som gör en analog till digital-
konvertering innan signalerna behandlas. När signalerna har behandlats skickas de vidare till 
motorerna. I figur 3.14 nedan kan ett blockschema över mätsystemet ses.  

 
Figur 3.14. Mätsystemets alla steg innan utsignalen skickas till reglersystemet. 

 

Reglersystemet gjordes kring ett flerlägessystem kombinerat med en integrerande del. 
Systemet tar in signaler från mätsystemet som har jämfört de fyra sensorerna med varandra 
parvis. Ser man någon skillnad mellan antingen sensor 1 och 4 eller 2 och 3 så utför 
regulatorn en gir i motsvarande riktning. På samma sätt jämförs sensor 1 mot 2 och 4 mot 3 
för att se om det krävs någon förändring i lutning hos panelerna. I figur 3.15 nedan kan 
sensorernas position i hållaren ses. Varje gång det har upptäckts någon skillnad mellan 
sensorerna körs respektive motor i en kort puls på 5 millisekunder med maximal spänning ut 
från motordrivaren. Efter att motorn har körts kollas sensorerna igen tills ett jämviktsläge 
har uppnåtts mellan sensorerna. Det finns även ett nedre gränsvärde för skillnaderna mellan 
sensorerna. För att eliminera detta mindre fel finns även en integrerande del i reglersystem 
som ser till att sensorerna når närmare ett absolut jämviktsläge. All kod för reglersystemet 
skrevs i Arduinos egna IDE. 
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Figur 3.15. Här ses konstellationen av sensorer i hållaren. Sensor 1 jämfördes med sensor 4, och sensor 2 med 3 för att kolla 
om positionen behövde ändras för gir. Sensor 1 jämfördes med 2 och sensor 4 med sensor 3 för att så positionen behövde 

justera lutningen. 

 

3.5 Styrsystem test 

För att verifiera att styrsystemet lyckas med sin uppgift att rikta solpanelerna mot solen 
utfördes ett test där en lampa agerade en simulerad sol i ett nedsläckt rum. Lampan fästes 
med ett rep på 150 cm till solpanelen för att säkerställa att avståndet till lampan inte ändras 
under testerna. Först gjordes ett test med lampan i en fast position med lampan riktad rakt 
mot panelerna för att fastställa vilken spänning som panelerna levererar vid det avståndet 
och det ljuset. Testet utfördes under cirka en minut för att få ut mer mätvärden. Efter det 
gjordes ett test där lampan förflyttades 180 grader runt solföljaren i samma höjdled som 
denne. Detta för att se om systemet lyckas att rikta panelerna mot ljuskällan i gir-ledd. Detta 
test tog också cirka en minut. Det tredje och sista testet utfördes med att lampan 
förflyttades 180 grader runt solföljaren fast rakt över den istället. Detta för att verifiera att 
den lyckas med sin uppgift i vinkel-ledd. Sedan jämfördes spänningarna som panelerna 
levererade vid det stillastående jämfört med när ljuskällan flyttade sig.  

 

 

4 Resultat och diskussion 
4.1 Mekanisk konstruktion 

I figur 4.1 och 4.2 nedan kan den monterade konstruktionen ses. Där är även solpaneler, 
sensorer och kretskortet med monterade på bottenplattan av trä. 
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Figur 4.1. Den färdiga konstruktionen efter att alla mekaniska delar kopplats ihop. 

  

 
Figur 4.2. Här kan närbild på infästningarna av de mekaniska delarna ses. Det fanns också färdiga skruvhål i huset för 

växellådan.  

Konstruktionen blev överlag stabil och inga av de utskriva delarna eller kopplingarna bidrar 
till någon instabilitet. Dock svajar konstruktionen en liten aning på grund av att växellådans 
axel inte är helt stabil. Den fyller dock sin funktion utan problem då lasten är väldigt lätt. 
Konstruktionen erbjuder full rörlighet för panelerna i 360 grader runt om i gir och i över 180 
grader för vinkling. Alltså uppfyller den mekaniska konstruktionen kravet på att den ska 
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kunna implementeras på vilken plats på jorden som helst och då kunna följa solens bana på 
den platsen.  

Den mekaniska konstruktionen designades i detta fall med två huvudsakliga mål; att med 
säkerhet nå full rörlighet för panelerna samt att kunna bära sin last. Detta var inga problem 
då plasten som delarna var utskrivna i höll bra kvalité och dimensionerna på delarna var 
valda med god marginal. Inga ansträngningar för att hålla nere vikten på någon del gjordes. 
Vid byggandet av en storskalig modell eller en produkt som är menad att användas i 
verkligheten så borde man definitivt ta med dessa variabler i beräkningarna, även val av 
material. Vad som också skulle vara bra att försöka implementera är att komma på en 
lösning för att få undan kablarna från sensorerna och den övre motorn så att konstruktionen 
inte tvinnar in sig själv lika lätt om den skulle fortsätta snurra i samma riktning. Även ur ett 
rent estetiskt syfte, med mindre hängande kablar. Det skulle antagligen gå att göra genom 
att ha någon slags hål genom balken som går mellan motorerna, och sedan låta kablarna gå 
ner den vägen.  

Hållaren för sensorerna har en höjd som är vald godtyckligt utan någon data. Det skulle 
antagligen vara bra att utföra tester för olika höjder och se vilken som är den bästa för 
ändamålet.  

 

4.2 Elektrisk konstruktion 

De elektriska kopplingarna fungerade bra. Inga problem eller störning upptäcktes. Kontakten 
mellan automatisk och manuell styrning svarar direkt och även styrknapparna fungerar 
felfritt. I figur 4.3 nedan kan man se experimentkortet med alla delar lödda på plats. Och i 
figur 4.4 kan man se hur sensorerna har monterats på hållaren.  
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Figur 4.3. En överblick av den elektriska konstruktionen med Arduinon till vänster på experimentkortet, styrknappar och 

switch-kontakten till höger. Precis till höger om Arduinon syns resistorerna som sensorerna är seriekopplade med. Man kan 
också se motordrivaren och en av motorerna uppe i bilden. 

 
Figur 4.4. Här syns sensorerna monterade på hållaren ovanför solpanelerna. 

 

Den elektriska konstruktionen var simpel eftersom Arduinon har färdiga pinnar att löda på 
och att motordrivaren också är ett färdigt kort med pinnar som går enkelt att koppla till. 
Delen med den manuella styrningen behövde en del lödning och kablar för att fungera men 
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det var inga större problem. Till en prototyp fungerar det bra att ha allt på ett 
experimentkort men vid en färdig implementation av systemet skulle man kunna designa ett 
PCB-kort för hela det elektriska systemet. På så sätt skulle man kunna minska storleken och 
antagligen bättra på funktion och tillförlitligheten av systemet. Vid en större implementation 
och med utomhustester skulle också de elektriska delarna behöva skyddas från väder genom 
någon slags inkapsling.  

 

4.3 Styrsystem 

Styrsystemet uppfyller sin funktion och klarar av att följa en ljuskälla i alla riktningar och 
vinklar. Vilket tillfredstället målet med att kunna applicera systemet vart som helst i världen, 
då det kan hantera vilken bana solen än rör sig på under dag. Systemet klarar av att hantera 
långa och snabba förflyttningar utan att få några översvängar. Med sin integrerande del tog 
också systemet hand om de små felen som inte föll utanför den nedre gränsen som var satt. 
Ett flödesschema för algoritmen kan ses i figur 4.5 nedan.  

 

 
Figur 4.5. Visar hur algoritmen för styrsystemet fungerar. Först kollar den om det ska köras manuellt eller automatiskt. Ska 

den köras manuellt kollar den endast om någon av knapparna som styr vilken riktning den ska köras i. Är den inställd på 
automatisk styrning går den först in och läser av alla sensorer. Efter det beräknar den integralen av felet genom att jämföra 
den nuvarande felet mot det nya felet. Efter det kollar den mot det nuvarande felet om den ska köra någon av motorerna i 

någon riktning. Sen kollar den om integralen av det kvarvarande felet har växt tillräckligt stort för att behöva reglera 
utsignalen. 

 

Systemet fick dock problem om ljuskällan placerades för nära, då gjorde även den minsta 
möjliga rörelsen att hållaren till sensorerna skuggade den motsatta sensorn. Detta ledde till 
att systemet utförde en ny förflyttning i motsatt riktning och den andra sensorn skuggades. 
Då fick man en självsvängning i systemet. Detta borde inte bli några problem i en verklig 
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situation då ljuskällan aldrig kommer vara så pass nära. Detta måste dock testats och 
verifieras för att vara säker. 

Testet som utfördes för att se vad panelerna levererade i olika banor kan ses i figur 4.6, 4.7 
och 4.8 nedan.  

 
Figur 4.6. Visar spänningen över cirka en minut. Den blåa linjen är tomgångsspänningen för panelerna vid testet med den 

stillastående lampan. Dem orangea linjen visar det totala medelvärdet för testet som ligger på 2,36 V. 

 
Figur 4.7. Visar spänningen över cirka en minut. Den blå linjen är tomgångspänningen för panelerna vid testet med lampan 
som rör sig runt solföljaren för att testa för gir-ledd. Den orangea linjen visar medelvärdet på spänningen från testet som är 

2,32 volt. 
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Figur 4.8. Visar spänningen över cirka en minut. Den blå linjen är tomgångspänningen för panelerna vid testet med lampan 
som rör sig över solföljaren för att testa i vinkel-ledd. Den orangea linjen visar medelvärdet på spänningen från testet som 

är 2,33 V. 

 

Felkällorna är att testet utfördes för hand och ingen statisk ställning för lampan fanns att 
tillgå. Det gav en inte helt stabil förflyttning av lampan längs dess bana. Även att endast en 
mätning för varje scenario utfördes ökar risken för att felkällorna påverkar resultatet.   

 

Styrsystemet fungerar som det var tänkt och följer en ljuskälla som planerat i alla riktningar. 
Testerna som utfördes visar på att systemet lyckas med att rikta solpanelerna till en position 
som ger samma effekt som vid en stillastående panel med ljuset riktat rakt mot dem. Även 
om testerna skulle ha kunnat utförts med bättre metoder och flera gånger ger det ändå en 
indikation på att systemet utför sitt jobb. Det går även att bekräfta det rent visuellt att den 
riktar panelerna mot ljuskällan. Den klarade även att vända sig själv 180 grader och träffa 
rätt position om ljuskällan var rakt bakom panelerna. Det gör att systemet också kan lämnas 
i sin position när solen gått ner och borde kunna hitta tillbaka på morgonen när solen går 
upp igen. Enda problemet här är att den i sitt nuvarande utförande ger stor risk att linda in 
sig själv i kablarna. Detta skulle kunna lösas med någon slags slutpunkt i båda ledden. 
Antingen med hjälp av någon elektrisk positionsberäkning eller någon typ av sensorer som 
skulle känna av när den har nått sina respektive slutpunkter. Högst troligt skulle också 
systemet rikta in sig efter månen en ljus klar natt. Så att stänga av systemet under natten 
skulle troligtvis vara en bra idé.  

Det största problemet som stöttes på under design och implementering av styrsystemet var 
att det var svårt att få motorn att röra sig väldigt små steg med tanke på utväxlingen i 
växellådan. Det visade sig inte minst då den mekaniska konstruktionen kom på plats. En liten 
förändring på motoraxeln gav en stor positionsförändring för panelerna och gavs en för stor 
spänning till motorn tog det en liten stund för den att stanna. Så därför valdes systemet med 
en flerstegsstyrning där en kort puls på maxeffekt skickades till motorn. Detta gjorde att 
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systemet gjorde en minimal förflyttning för att sen kolla sensorerna igen innan en eventuell 
ny förflyttning skedde. Med denna metod reagerade systemet snabbt och precist utan att få 
några översvängar. Den nedre gränsen som fick vara mellan sensorerna användes för att 
mätvärdena från sensorerna aldrig blev helt stabila. Hade det funnits en nollvision där så 
hade systemet stått och letat efter nollpunkten konstant. För stabiliteten i systemet sattes 
därför en nedre gräns. Dock användes också en integrerade del som kunde justera för de 
små felen i vilket fall om helst. Eventuellt skulle den delen också få större inverkan på den 
konstanta förflyttningen av panelerna under en dag eftersom solen rör sig relativt sakta över 
himlen. Det skulle vara intressant att utföra fälttester för att se hur den beter sig under en 
dag utomhus med den riktiga solen som ljuskälla. 

 

5 Slutsats och fortsatta studier 
 

I sin helhet fungerar systemet bra och det klarar sin uppgift i att följa en ljuskälla runt om i 
alla vinklar. Att använda sig av en Arduino som mikrokontroller gav inga problem och den 
utförde både kontroll och mätningar simultant utan problem. Valet av motorerna med en 
snäckväxel var väldigt bra och då framförallt märkbart vad det gäller vinklingen eftersom 
panelerna behöll sin position då strömmen bröts. Detta gjorde att felsökning och tester var 
enkla att utföra. Man kan också anta att detta skulle göra stor skillnad vid mätningar av 
förbrukningen hos systemet då den inte skulle dra någon ström när den står still. Att 
implementera den manuella kontrollen var också väldigt effektivt för att utföra tester och 
felsökning 

Det finns många intressanta saker som skulle kunna utvecklas och testas i konstruktionen. 
Det skulle vara intressant att skala upp den till en mer användbar storlek så att man skulle 
kunna utföra tester i hur förbrukningen av effekt skiljer sig mot produktionen, och sen även 
kolla på förbättringar i systemet för att göra det så energieffektivt som möjligt. Det skulle 
också vara intressant att se hur styrsystemet skulle hantera en riktigt situation utomhus. 
Både när det kommer till själva följandet av solen, men också hur det hanterar molniga 
dagar och de komplikationer som kan uppstå med varierande molntäcke under dagen. Där 
skulle man då eventuellt behöva utveckla en algoritm för att klara skiftningarna i molnen.  

Något som också skulle vara användbart att utveckla är sensorer för att startläge och ett 
slutläge eller eventuellt en generell positionssensor, antingen genom mjukvara eller 
hårdvara. Framförallt för att konstruktionen inte ska riskera att linda in sig i kablaget. Men 
även så att man skulle kunna använda de för att återvända till en utgångspunkt under natten 
för att inte missa något dagsljus på morgonen.  
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